
 
 

 
 

FEMINISMOS PARA CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA 
CURSO GRATUITO  

 
Objetivo: O objetivo deste projeto é oferecer curso de formação continuada,           

neste primeira versão um módulo de 40 horas, para mulheres representantes de            
instituições governamentais e não governamentais do CMDM - Conselho Municipal          
dos Direitos das Mulheres de Uberlândia, mulheres trabalhadoras dos movimentos          
sociais, em especial da CMP - Central de Movimentos Populares, assim como            
estudantes de feminismos e direitos humanos e mulheres da sociedade civil e            
comunidade acadêmica que se interessem pelo tema. 
 



Justificativa: O Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Uberlândia          
(CMDM) foi constituído em 1998, com representação da sociedade civil e           
governamental para promover e fiscalizar políticas públicas e projetos de lei de            
promoção às mulheres e igualdade de gênero, de modo apartidário.   
 

Entre suas prioridades e diretrizes o CMDM estabelece cursos de formação            
continuada para as conselheiras que são multiplicadoras e agentes da rede apoio às             
mulheres e combate da violência doméstica e de gênero. 
Com a pandemia da COVID-19, apesar do isolamento, o trabalho do CMDM            
aumentou devido ao aumento exponencial nos casos de violência contra mulheres,           
crianças e adolescentes, o que de fato aconteceu no mundo como foi possível             
comprovar por dados e diagnósticos divulgados pela ONU Mulheres e várias outras            
instituições nacionais e internacionais. 
 
Nesse sentido, pela primeira vez o CMDM formulou um curso totalmente virtual e             
aberto a mulheres, lideranças femininas e dos movimentos populares, estudantes,          
trabalhadoras, e qualquer pessoa interessada na formação de gênero e direitos           
humanos. Para que essa formação seja consistente contamos com a Comissão da            
Mulher do Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia e, para que             
alcance mais pessoas, firmamos parceria com a Central de Movimentos Populares           
do Triângulo (CMP) que dispõe dos recursos tecnológicos necessários para          
transmissão e interatividade do curso.  
 
A execução do programa do curso conta com a participação de 10 docentes da UFU               
de diferentes Institutos e Faculdades, 5 pesquisadores integrantes do Núcleo de           
Estudos de Gênero (NEGUEM) do Instituto de História da UFU e professores e             
pesquisadores de outras instituições públicas e privadas como Unicamp, IFRJ, UnB           
e Esamc. São professoras de diferentes unidades acadêmicas imbuídas do          
propósito de defesa dos direitos das mulheres, e igualmente empenhadas em ações            
de capacitação das mulheres para que atuem em diferentes contextos sociais. 
 
A iniciativa do Instituto de Filosofia da UFU de encampar o curso como ação de                

extensão, devidamente homologada pela Pró-reitora de Extensão, proporciona a         
oportunidade de integração da universidade com os movimentos sociais. Além          
disso, cria a oportunidade valiosa para que as docentes vinculadas à UFU tenham a              
oportunidade de realizarem a imersão na realidade social. Assim, a realização do            
curso dá oportunidade para a aproximação dos saberes científicos com os saberes            
oriundos das práticas sociais autênticas, das mulheres que no cotidiano estão           
comprometidas com a luta pela democracia, significa dizer, afirmando o direito à            
cidadania plena para as mulheres marginalizadas, comunidade LGBT+, negros,         
povos indígenas.  
 



Lançamos um projeto piloto e, em apenas 3 dias, tivemos 864 inscrições de             
mulheres de todo Brasil. 
 
 
 
Realização: Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres –        
Uberlândia/MG, Comissão da Mulher do Instituto de Filosofia da         
Universidade Federal de Uberlândia, Central de Movimentos Populares        
– Regional Triângulo Mineiro 
 
Apoio: NEGUEM (Núcleo de Estudos de Gênero) do Instituto de          
História da UFU e Defensoria Pública de Minas Gerais. 
 
Público Alvo: Mulheres representantes do Conselho Municipal,       
lideranças femininas e dos movimentos populares, estudantes,       
trabalhadoras, e qualquer pessoa interessada na formação de gênero e          
direitos humanos. 
 
Aulas Remotas: Plataforma Google Meet  
Inscrições até 27/07 pelo link: https://forms.gle/jysYee8pwqnW6g7q7do  
 

Emissão de declaração de 30 horas para os participantes com mínimo de            
80% de presença no curso. Lista de presença gerada pela plataforma a cada aula.  
 
 
Cronograma: 
 
28/07 - A IMPORTÂNCIA DA CATEGORIA GÊNERO PARA O PENSAMENTO          
FEMINISTA 
Profa. Dra. Karla Bessa (núcleo PAGU-UNICAMP)  
 
30/07 - DIREITO, MEMÓRIA E VIOLÊNCIA DE GÊNERO 
Prof. Dra. Neiva Flávia de Oliveira (Comissão da Verdade do Triângulo Mineiro e             
Alto Paranaíba “Ismene Mendes”, Faculdade de Direito-UFU, Todas por Elas,          
Nuavidas, Acolhidas, grupo de estudo Entre Irmãs); Profa. Dra. Cláudia Guerra (em            
História sobre Violência Conjugal, ativista voluntária do movimento de mulheres,          
Profa. Esamc- Uberlândia)  
 

https://forms.gle/jysYee8pwqnW6g7q7do


4/08 - TEORIA QUEER: NOTAS INTRODUTÓRIAS SOBRE GÊNERO E         
SEXUALIDADE 
Prof. Ms. Fabrício Marçal (NEGUEM-UFU, militante movimento LGBTQ) 
 
6/08 - FEMINISMO NEGRO 
Dandara Tonantzin (mestranda UFMG, ativista política, Elas por Elas, PT-MG),          
Deise Benedito (Mestra em Direito e Criminologia pela UnB, Especialista em           
Relações Raciais e Gênero, Assessora Técnica na área de Segurança Pública e            
Direitos Humanos na Liderança do PSol na Câmara dos Deputados Federal),           
mediação Profa. Ma. Lúcia Helena (NEGUEM, CMDM)  
 
11/08 - FEMINISMO E PERFORMANCE 
Profa. Dra. Juliana Bom-Tempo (IARTE-UFU) e Profa. Ma. Giovanna Menezes          
(Clínica-Poética) 
 
13/08 - GENEALOGIA DOS DISCURSOS ANTIGÊNERO E ANTIFEMINISTAS 
Profa. Dra. Fernanda Cássia dos Santos (NEGUEM/ ESEBA-UFU) 
 
18/08 - MULHERES ANTIFEMINISTAS NA CONTEMPORANEIDADE  
Profa. Ma.  Karina Veiga Motin (doutoranda em Educação PPGE- UFPR) 
 
20/08 - PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES, CONQUISTAS e        
REPRESENTAÇÕES 
Jô Morais (Ex-Deputada Estadual e Federal pelo PCdoB)  
 
25/08 - MULHERES COMO AGENTES DA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 
Mairla Melo (arquiteta e urbanista, militante do MTST) e Marta Maria da Silva             
(arquiteta e urbanista, militante da CMP) 
 
27/08 - A MULHER ESTÁ NO CINEMA: ESTÉTICAS E POLÍTICAS FEMINISTAS 
Profa. Ma. Iara Helena Magalhães (Doutoranda em Comunicação Social.         
FAFICH/UFMG. Gestora cultural em organizações públicas e privadas.        
Ex-Secretária de Cultura de Uberlândia) 
 
3/09 - ABORTO LEGAL E VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 
Profa. Dra. Helena Paro (FAMED-UFU, Ginecologista e Obstetra, Nuavidas), Dra.          
Sílvia Caires (Ginecologista, Obstetra, Equipe Gaia de Parto Humanizado),         
Alessandra Araújo (psicóloga, doula e ativista do movimento de mulheres) 
 
8/09 - MULHERES NA FILOSOFIA POLÍTICA: ROSA LUXEMBURGO E HANNAH          
ARENDT 
Profa. Dra. Ana Maria Said (professora titular do IFILO-UFU) 



 
10/09 - IMAGEM E VIOLÊNCIA: UM OLHAR FEMINISTA 
Profa. Ms. Mayã Fernandes (Doutoranda em Artes Visuais pela UNB); Profa. Ana            
Carolina Lima (Idealizadora do Projeto Fissura: mulheres nas artes visuais,          
mestranda em Filosofia da Arte pela Universidade de Brasília). 
 
15/09 - ECOFEMINISMO 
Dra. Mariana Pelizer (Psicóloga em experimentação com a esquizoanálise, o          
esquizodrama e as artes visuais. Doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP) 
 
17/09 - REDE DE APOIO ÀS MULHERES EM VIOLÊNCIA: COMO SER           
AJUDADA? 
Dra Bárbara Bissochi (Defensoria Pública da Mulher), Dra. Lia Valechi (Delegada            

de Mulheres), Cláudia Cruz (psicóloga, ONG SOS Mulher e Família, CMDM);           
mediação: Profa. Ms. Raquel Tibery (presidenta CMDM, historiadora e ativista do           
movimento de mulheres) 
 
Mais informações 
 

o O link de cada aula será disponibilizado com antecedência para          
inscritos. 

o Todas as aulas serão gravadas e ficarão disponíveis no Youtube na           
página da Central de Movimentos Populares – Regional Triângulo;  

o Os links serão disponibilizados também nas páginas das redes sociais          
do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Uberlândia 

o Linguagem acessível, pois o público é diverso. Usar terminologia de          
fácil entendimento sem ser reducionista. 
 

▪ Aula: deve ter por volta de 120 minutos. Esse tempo será           
divido entre aula expositiva e perguntas e respostas organizado         
da seguinte maneira. 

● Aula Expositiva:  
o Início da Aula (até 15 minutos): Apresentação       

dos convidados/expositores e introdução do tema. 
o Desenvolvimento da Aula (entre 50 e 60       

minutos): Trabalhar o conteúdo proposto para      
aquela aula. Pode usar apresentação de Power       
Pingo ou apenas discorrer sobre o assunto, fica a         
critério da professora(o) 

o Interatividade da Aula (entre 30 e 40 minutos):        
Após a professora (o) terminar a parte expositiva        
abriremos para perguntas e comentários. Feitos      



preferencialmente pelo chat de bate papo, haverá       
uma mediadora(o) para auxiliar a professora(o). 

 
 
 
 
 
 


