
 
PROGRAMA DA DISCIPLINA (em construção) 

  

Código: ICH 510125 

Nome da disciplina: Tópicos Especiais em Assuntos Interdisciplinares - Feminismos 

ao Sul: África e América Latina 

Nº de Créditos: 4 (60 horas) 

Semestre/Ano: 2o./2019 

Período: 05/08/2019 a 03/12/2019 

Horário: 3a feira - das 14h às 18h 

Número de vagas: 20 

Professoras (coordenadoras): Cristina Scheibe Wolf (PPGH/PPGICH), Simone 

Schmidt (PPGLit/PPGICH), Vera Gasparetto (PPGICH) 

 

Ementa: A disciplina irá desenvolver estudos críticos sobre os feminismos africanos e 

latino-americanos numa perspectiva interdisciplinar. Serão abordadas questões 

epistemológicas decoloniais com vistas à construção de diálogos políticos, afetivos e 

estéticos no âmbito Sul-Sul. O curso será oferecido pelas Áreas de Concentração Estudos 

de Gênero e África e suas Diásporas. 

 

Metodologia de ensino: 

Aulas teóricas / Aulas práticas / Palestras / Discussões / Grupos de trabalho    

 

As aulas serão realizadas com módulos presenciais, participação em eventos, colóquios, 

palestras e bancas de defesa de tese, com horários diversificados e previamente 

agendados. Será ministrado nas terças feiras das 14h às 18h e em alguns módulos contará 

com a participação de professoras convidadas. Para a turma caberá a apresentação de 

seminários (de preferência em duplas). 

 

Avaliação: 

 

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.   Elaboração semanal de escritas sobre os textos sugeridos (a definir o formato); 

c. entrega de sínteses dos textos lidos para as aulas/seminários e/ou de atividades 

extraclasse assistidas na semana; 

d.   apresentação em dupla de uma aula/seminário.  

e.       Elaboração de um artigo para o trabalho final, utilizando as referências da 

disciplina em diálogo com sua pesquisa. 

f. A presença será computada de acordo com a legislação da UFSC.  

 

   

Conteúdo Programático e Cronograma: 

 

Data / Horário / Professor(es) / Assunto(s) 

 

Agosto 

06/08/2019 - Perspectivas epistemológicas africanas e latino-americanas - conexões 

e relações 



• Apresentação e expectativas da turma e das professoras 

• Apresentação do programa e da forma de avaliação 

Roda de Conversa: 

Perspectivas epistemológicas africanas e latino-americanas - conexões e relações 

• Convidados/as a confirmar 

• Três professoras 

 

13/08/2019 - Epistemologias feministas africanas 

 

20/08/2019 -  Feminismos negros e mulheres no movimento negro brasileiro 

 

27/08/2019 - Resistências: lutas das mulheres em contexto africano 

Setembro  

03/09/2019 - Relações internacionais e direito: feminismos e lutas das mulheres em 

África 

 

10/09/2019 - Violências e feminicídios em contextos Sul-Sul: a experiência do México 

 

17/09/2019 – Estudos de gênero em contextos Sul-Sul 

 

24/09/2019 – Aula de aprofundamento teórico da primeira fase 

 

Outubro  

 

01/10/2019 - Negritude e Cinema e América Latina - Conexões no Sul 

 

08/10/2019 - Feminismos decoloniais 

 

15/10 - Feminismos latino-americanos 

 

22/10/2019 - Afetos e emoções na América Latina e o Sul 

 

 

29/10/2019 – Aula de aprofundamento teórico da segunda fase 

 

 

Novembro 

 

05/11/2019 - Estéticas/políticas feministas e decoloniais: escritoras africanas e afro-

brasileiras  

 

12/11/2019 – Escritoras africanas e afro-brasileiras 

 

 



19/11/2019 -  Semana da IV Jornadas do LEGH 

 

26/11/2019 - Aula de aprofundamento teórico da terceira fase 

 

 

03/12/2019 - Aula de avaliação e encerramento da disciplina 

 

 


