Plano de Curso

POLÍTICAS PÚBLICAS E MULHERES
Dados básicos do curso
Total de horas:

1,5 horas

Professora:

Luísa Helena Marques de Fazio

Formação Acadêmica:

Mestre em Direito pela FD-USP, bacharel em Direito pela
PUCC e em Sociologia pela UNICAMP; Advogada e
Professora em cursos de graduação e pós-graduação.

Link para o currículo lattes:

http://lattes.cnpq.br/3794418619985022

Ementa:
Afirmação histórica dos direitos das mulheres; O papel do Estado na concretização dos
direitos; Conceito, criação, execução e avaliação das políticas públicas para mulheres;
Ação política como exercício da cidadania; Igualdade e perspectiva de gênero; Direitos e
políticas para as mulheres em espécie.
FOCO: Estudar como as políticas públicas e as normas jurídicas são necessárias para
efetivar a igualdade entre os sexos.
OBJETIVO GERAL: Auxiliar o aluno na compreensão da perspectiva de gênero e das
políticas públicas para mulheres.

Objetivos do Curso:
•

•

•

Analisar como os direitos das mulheres se erigiram ao longo da história, culminando
no seu reconhecimento na esfera internacional e nacional, tanto na Constituição
Federal como na legislação infraconstitucional;
Estudar a forma como o Estado tem efetivado esses direitos, concretizando-os em
políticas públicas, em todos os níveis da federação e nos três poderes, buscando
atingir a igualdade entre os sexos;
Compreender a igualdade de gênero e longo caminho para sua concreção nos
espaços público e privado.

Temas do Curso:
•
•
•
•

•
•
•

Conceitos de gênero, direitos humanos, políticas públicas, ações afirmativas e
cidadania.
Direitos humanos das mulheres: o recorte de gênero.
Afirmação histórica dos direitos humanos, enfatizando os direitos das mulheres.
Construção sócio-política dos direitos das mulheres através do movimento de
mulheres, sobremaneira na Constituição Federal de 1988 e no período pósconstituinte.
Igualdade de gênero e igualdade de oportunidades.
Políticas púbicas para mulheres: criação, implantação, execução, manutenção e
avaliação.
Políticas públicas federais, estaduais e municipais – breve estudo de casos
concretos.

Desenvolvimento do Conteúdo:
1ª PARTE: Igualdade de gênero à luz da CF/88
•
•
•
•
•
•
•

Apresentação
Introdução ao tema
Evolução histórica
Conceito de gênero
Direitos Humanos e Princípio da igualdade entre os sexos
Igualdade material e igualdade de oportunidades
Mulheres e Diversidade: A mulher ou as mulheres?

2ª PARTE: Direitos das mulheres
•
•
•

Evolução legislativa histórica: Proteção legal da igualdade de gênero
Lei Maria da Penha e violência contra as mulheres
Legislação atualizada e novas normas que garantem os direitos das mulheres

3ª PARTE: Cidadania e políticas públicas
•
•
•

O que é cidadania?
O que são políticas públicas? Conceito
Para que servem as políticas públicas? Objetivos

•

Como avaliar as políticas públicas para as mulheres? Instrumentos e ferramentas

4ª PARTE: Políticas públicas para mulheres
•
•
•
•
•
•
•
•

Políticas públicas específicas para mulheres
Direitos Sexuais e Reprodutivos
Mulheres no direito
Mulheres na política: Lei de Cotas e participação além do voto
Mulheres na sociedade e no mercado de trabalho: igualdade salarial, dupla e
tripla jornada de trabalho, “teto de vidro”
Proteção à maternidade e à saúde da mulher
Qual o futuro das políticas públicas? Qual o futuro das mulheres no Brasil?
Novas agendas do movimento de mulheres

Recursos e Metodologia:
Aula expositiva, com explicação teórica, legislativa e doutrinária, além da análise de
casos concretos.
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Indicação de filmes:
•

Direitos Civis e Políticos – “As Sufragistas”

•
•
•

Direitos Sociais – “Que horas ela volta?”
Direitos LGBTQI+ - “Boy erased: Uma verdade anulada” e “A garota
dinamarquesa”
Direitos Sexuais – “Juno” e “O olmo e a gaivota”

