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1. OBJETIVO GERAL:  

Fomentar discussões e reflexões sobre a trajetória das mulheres na ciência, explorando 

causas sociológicas, históricas e culturais que refletem as assimetrias de gênero em suas 

múltiplas interseccionalidades (de raça, classe, orientação sexual, deficiência, geração) 

na ciência no Brasil e no mundo,  possibilitando que estudantes da UFSC conheçam o 

contexto histórico-cultural acerca das trajetórias científicas das mulheres no século XXI, 

visando contribuir para o fortalecimento pessoal, teórico e institucional de jovens 

pesquisadoras e pesquisadores que atuam em diferentes áreas do conhecimento. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Sensibilizar jovens pesquisadoras e pesquisadores à temáticas de gênero no 

campo científico. 

 Possibilitar o entendimento do conceito e das práticas de gênero como 

construção histórica, cultural e interseccional. 

 Promover a iniciação aos estudos de sexualidade, identidades de gênero e 

orientação sexual. 

 Conhecer a Lei Maria da Penha e diferentes formas e classificações de violências 

de gênero e seus reflexos no ambiente universitário.  

 Conhecer o contexto histórico cultural da trajetória das mulheres na ciência 

explorando as causas sociológicas, históricas e culturais que refletem as 

assimetrias de gênero em suas múltiplas interseccionalidades. 

 Capacitar para práticas inclusivas e não discriminatórias no ambiente 

universitário, em relação a marcadores sociais da diferença como: gênero, 

diversidade sexual, raça/etnia, classe, deficiência, geração, etc. 



 

3. MÓDULOS DIDÁTICOS: 

 

MÓDULO I – Introdução aos estudos de Gênero e interseccionalidades (raça e 

etnia/classe/deficiência, geração) 

MÓDULO II – Gênero, Papéis de Gênero, CisHeteronormatividade e construção de 

feminilidades e masculinidades 

MÓDULO III – História da Sexualidade e Diversidade sexual 

MÓDULO IV – Violência de Gênero, racismo, homolesbotransfobias, capacitismo e seus 

impactos no ambiente universitário 

MÓDULO V – Mulheres na Ciência e em espaços de poder 

MÓDULO VI - Síntese geral do curso e avaliação final  

 

4. OBJETIVOS E CONTEÚDOS POR MÓDULOS 

 

Módulo I - Introdução aos estudos de Gênero e interseccionalidades (raça e 

etnia/classe/deficiência, geração)  

 

Objetivo:  elucidar e discutir a presença de marcadores sociais de diferença no contexto 

relacional do ambiente científico, abordando como raça, classe, deficiência, geração e 

sexualidade se articulam na produção de sujeitos de conhecimento. Proporcionar uma 

reflexão crítica sobre a chamada “ideologia de gênero”. 

Conteúdos: 

Conceito de gênero 

Sujeitos e corpos na produção de conhecimento 

Raça, classe, gênero e sexualidades 

Deficiência e anticapacitismo na ciência  

Branquitude crítica e acrítica 

História dos estudos de Gênero 

 

 



 

Modulo II - Gênero, Papéis de Gênero, CisHeteronormatividade e construção de 

feminilidades e masculinidades 

 

Objetivo: possibilitar o entendimento de papéis de gênero, feminilidades e 

masculinidades como construções sociais e não como verdades inatas e imutáveis, 

proporcionando uma reflexão sobre feminismo, machismo e misoginia e sexismo. 

Conteúdos:  

Papéis de Gênero 

Identidade de Gênero e a construção da CisHeteronormatividade 

Masculinidades 

Feminilidades 

Movimentos e epistemologias feministas 

 

MÓDULO III – História da Sexualidade e Diversidade sexual 

 

Objetivo: proporcionar uma visão geral sobre história da sexualidade, em particular no 

mundo ocidental, patologizacão da homossexualidade e outras sexualidades não 

normativas a partir do século XIX e movimentos de libertação sexual e despatologização 

das homo e transexualidades. Políticas públicas e direitos homossexuais: casamento e 

parentalidade. Movimentos LGBT e teoria Queer. 

Conteúdos:   

História da Sexualidade 

Sexualidades não normativas 

Homossexualidades 

Transexualidades 

Famílias homo parentais 

Casamento entre pessoas do mesmo sexo 

Políticas públicas para população LGBT 

Movimento LGBT e teoria Queer 

 



MÓDULO IV – Violência de Gênero, racismo, homolesbotransfobias, capacitismo e seus 

impactos no ambiente universitário 

 

Objetivo:  conhecer as diferentes violências de gênero e sua repercussão no viver 

humano 

Conteúdos: 

Concepções teóricas sobre violências de gênero 

Violências contra as mulheres, Lei Maria da Penha e políticas de enfrentamento à 

violência 

Homofobia, Lesbofobia, Bifobia e Transfobia 

Aumento de violências durante a Pandemia de COVID19 

 

MÓDULO V – Mulheres na Ciência e em espaços de poder 

 

Objetivo:  Retraçar o lugar das mulheres e desigualdades interseccionais no campo 

científico ocidental e destaque de mulheres cientistas no enfrentamento ao Covid 19. 

Refletir sobre as dificuldades histórico-culturais para a liderança das mulheres na ciência 

e nos espaços de poder executivo, legislativo e judiciário. Desigualdades de gênero, 

raça/etnia, classe, deficiência, geração em diferentes espaços de trabalho e em 

particular no campo científico e no ambiente universitário. 

Conteúdos: 

Mulheres na ciência e no enfrentamento ao Covid 19 

Mulheres no Poder 

Mulheres e mercado de trabalho 

Gênero e diversidades (sexual, racial, deficiência) no ambiente universitário 

 

MÓDULO VI– Síntese geral do curso e avaliação final 

Objetivo: Recuperar os principais conceitos e questões abordadas no curso. Refletir 

sobre o impacto do curso na vida pessoal e acadêmica das e dos cursistas. 

 

5. CRONOGRAMA:  Um módulo por semana, com início na Semana de 22/03 em 

datas a serem definidas conforme disponibilidade das pessoas incritas. 


