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Ementa:  
O objetivo da disciplina é incorporar a perspectiva de gênero ao ensino universitário jurídico e à 
formação dos futuros profissionais do direito, através de uma abordagem crítica e multidisciplinar. 
Estudo acerca da desigualdade de gênero em nossa sociedade e no direito brasileiro. Conceitos 
básicos: gênero, discriminação e violência de gênero, direitos humanos, desigualdade, 
patriarcado, estereótipos, preconceitos. As mulheres em sua diversidade. Direito internacional, 
interamericano e brasileiro: normativa e jurisprudência. Acesso à justiça e ao processo no Poder 
Judiciário. Temas diversos. 

 
Objetivos: 
O objetivo do Módulo II da disciplina é, além de aprofundar conceitos básicos trabalhados no 
Módulo I, tais como direitos humanos das mulheres, discriminação e violência de gênero, 
desigualdade e patriarcado, também desenvolver a problemática do acesso à justiça e trabalhar 
com as áreas do direito constitucional, direito do trabalho e previdenciário, e do direito penal e 
processual penal. 
Como tratado no primeiro semestre, “estereótipos, preconceitos e discriminações de gênero estão 
presentes na nossa cultura e profundamente inculcados nas (in)consciências dos indivíduos; são, 
portanto, absorvidos também pelos operadores do Direito e refletidos em sua práxis jurídica”. 
Por essa razão, o objetivo da disciplina é prosseguir na incorporação da perspectiva de gênero ao 
ensino universitário jurídico e à formação dos futuros profissionais do direito, através de uma 
abordagem crítica e multidisciplinar. O tema será estudado sob as vertentes do direito 
internacional (a Convenção CEDAW), e do direito nacional: direito constitucional, direito do 
trabalho e previdenciário, e direito penal e processual penal. 
Pretende-se, assim, oferecer aos (às) estudantes ferramentas capazes de estimular a reflexão 
acerca da desigualdade de gênero, a relação deste fenômeno com o direito, e, ainda, as 
possibilidades de intervenção prática na realidade. Serão consideradas as mulheres enquanto 
sujeitos de direito, em sua diversidade: pobres, negras, indígenas, do campo, sem-terra, sem 
moradia, migrantes, refugiadas, encarceradas, mulheres com deficiência, lésbicas, bissexuais, 
transexuais e pessoas intersex. 
 

 


