Plano de Curso
Violência Doméstica contra Mulher

Dados Básicos do Curso
Total de horas:

Aproximadamente 2 horas 30 minutos

Professor:

Lígia Maria de Oliveira Nazar

Formação Acadêmica:

Doutora e Mestre em Direito pela PUC-SP.
Especialista em Direito Penal e Processual Penal.
Graduada pela PUC-SP. Professora de Direito em
cursos de graduação, pós-graduação e
preparatórios para concursos públicos.
Coordenadora do núcleo de direito processual
penal da ESA-SP. Advogada.

Link do currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8431804095154806

Objetivos Gerais do Curso:
O curso tem como escopo fazer uma análise, com uma linguagem acessível
a todos, dos principais aspectos penais e processuais do tratamento
jurídico conferido hoje à violência doméstica contra a mulher.

Objetivos Específicos do Curso:
• Análise histórica do tratamento normativo e direitos conferidos às
mulheres ao longo do tempo.
• Conhecer o contexto de criação da lei 11.340/2006 (popularmente
conhecida como Lei Maria da Penha).
• Verificar os tipos de violências contra a mulher e os índices que
circundam o tema.
• Entender o alcance desta Lei 11.340/2006.
• Compreender o tratamento jurídico conferido à questão.
Foco: a partir de uma evolução histórica sobre os direitos adquiridos
pela mulher ao longo do tempo, verificar o atual panorama jurídico, com
a análise dos tipos de violências existentes, o tratamento normativo, bem
como direitos e medidas protetivas hoje disponíveis.
Ideia central: esclarecer os instrumentos oferecidos pelo ordenamento
jurídico para o combate da violência contra a mulher, a fim de dar

mais um passo à almejada isonomia prevista em nossa Constituição
Federal.
Síntese: entender a sistemática da Lei 11.340/2006 (popularmente
conhecida como Lei Maria da Penha).

Aulas do Curso:
•
•
•
•

Conhecendo a origem da violência (19:14)
O nosso atual ordenamento jurídico (23:53)
Conhecendo a Lei Maria da Penha (48:22)
Conhecendo a Lei Maria da Penha – parte 2 (45:29)

Metodologia e Atividades do Curso:
O aluno deverá iniciar o curso com uma ambientação,
composta de uma pequena apresentação interativa, que apresenta o
mapa da disciplina, as trilhas de aprendizagem, as atividades e o
desempenho exigido para a certificação regular.
Após, o aluno deverá assistir aos vídeos (4 vídeos, com a
duração total de 2 horas e 16 minutos), depois responder um questionário
com 15 perguntas de múltipla escolha e acertar no mínimo 10.
Após assistir a todas as aulas e obter o desempenho mínimo
no questionário, o aluno deverá responder a uma pesquisa de opinião e,
depois, poderá emitir seu certificado na área designada como certificado.
Seguem as etapas ou unidades do curso:
Ambientação:
•
•
•

Conheça nosso Projeto
O que você aprenderá?
Pesquisa Inicial

Videoaulas: 4 aulas (duração total – 02:16:58)
Questionário: 15 questões (desempenho mínimo: 10 acertos)
Certificado:
•
•

Responda à pesquisa de opinião
Emita seu certificado
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