
 

 

CURSO DE VERÃO “Direito das Mulheres”- O mínimo 

que precisamos saber  

 

Carga horária: 20hs Vagas disponíveis: 25 

Valor do Curso: R$ 450,00 Modalidade: Aulas presenciais 

Período do 

curso:  

Data inicial: 

07/02/2022 

Data final: 

11/02/2022 

  

Dia da semana:  

Horário:  

Frequência:  

Segunda, terça, quarta, quinta e sexta 

das 19-22hs 

uma semana, todas as noite 

Período das 

inscrições: 

Até  1º de fevereiro de 2022 ou até preencherem as vagas. 

Local do curso Faculdade Metodista Centenário- 

sala A114 

 

 

 

Apresentação do 

curso 

 

Apesar de mulheres serem a maioria da população mundial, o sexo 

feminino ainda sofre com piores remunerações no mercado de trabalho, 

mais atribuições no âmbito doméstico e com a objetificação de seus corpos, 

gerando índices de violência extrema e violação de seus direitos. Essa 

realidade não é por acaso: ela foi construída ao longo dos séculos por 

diversas ciências, técnicas e instituições, impregnando a sociedade de 

estereótipos de gênero, senso comum e machismo. Somente o 

conhecimento do caminho trilhado até aqui é capaz de fornecer os 

instrumentos necessários para a construção dos próximos capítulos dos 

direitos das mulheres, colocando-as como protagonistas de suas 

existências.  



 

 

O que você 

aprenderá? 

 

A partir da análise da evolução histórica dos direitos das mulheres, 

estudaremos o Direito de uma perspectiva situada como ciência que é: 

pensado por homens e para homens. Você aprenderá as raízes históricas 

da subalternidade feminina na criação e aplicação das leis e como elas 

ainda se refletem no direito, sobretudo quanto a autonomia da mulher 

quanto aos seus Direitos Sexuais e Reprodutivos, a posição que ocupa 

dentro da família e a forma como é vista no direito penal. 

Público-alvo:  Estudantes de Direito e outros cursos, jovens advogadas e comunidade em 

geral. 

Critérios para 

certificação:  

Você precisa participar de ao menos 75% da carga horária do curso para 

receber a certificação. 

 

PROGRAMAÇÃO DO CONTEÚDO E ENCONTROS 

 

 Data Horário Conteúdo programático 

Dia 01 07/02/22 18hs -Apresentação da professora e das alunas 

- Controle de corpos e a construção da inferioridade 

histórica da mulher: influência da religião, ciência, 

medicina 

- Binarismos e estereótipos de gênero 

- trabalho produtivo e trabalho de cuidado: a divisão 

história do poder 

-Divisão sexual do trabalho 

Dia 02 08/02/22 19hs O que há por trás da Família “Tradicional”? A 

opressão feminina no Direito Brasileiro 

- Como eram os cursos de Direito no Brasil: feito por 

homens e para homens 

-acesso à educação, trabalho e direitos 

- Evolução histórica dos direitos das Mulheres no 

Brasil: incapacidade relativa, estatuto da mulher 

casada, lei do divórcio. 

- Direito de Família: como o machismo da sociedade 

se reflete na aplicação da Lei? 

-Lei de Alienação Parental 



 

 

Dia 03 09/02/22 19hs Direito Penal e a invisibilidade feminina 

- Mulher Honesta 

- Adultério e Legítima defesa da Honra 

- Cultura do estupro 

- Estupro Marital 

- Importunação Sexual, Stalking e Violência 

psicológica 

- Violência institucional 

Dia 04 10/02/22 19hs 

Pandemia de Violência Doméstica 

- Por que homens agridem mulheres? Quem? 

Quando? Como? Onde? 

- Violência simbólica 

-Lei Maria da Penha- histórico 

- Tipos de violência previsto na lei Maria da Penha e 

como ocorrem 

- Violência Política de Gênero 

- Ciclo da Violência Doméstica 

- Porque mulheres permanecem em 

relacionamentos abusivos 

- Ação de indenização por danos morais em razão 

da violência doméstica 

-Medida protetiva e ação penal: como denunciar. 

- Como auxiliar outras mulheres? 

Dia 05 11/02/22 18 Direitos Sexuais e Reprodutivos das Mulheres 

-Uma lição da inquisição e da queima das Bruxas 

- O que são direitos sexuais e reprodutivos? Quem 

pode tê-los? 

-Autonomia sobre o corpo e decisões 

-Lei do Planejamento Familiar 

- Violência obstétrica: o que é? Como prevenir? É 

possível indenizar? 

- Aborto Legal: como?onde/porque? 

- Descrminalização e Legalização do Aborto 

Sorteio de Livro 

Encerramento 

 

Profº/ª 

responsável: 

Isadora Forgiarini Balem 

Currículo 

resumido:  

Graduada e Mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa 

Maria, Isadora é professora do curso de Direito da Faculdade 



 

 

Metodista Centenário. É também advogada especialista em Direito 

de Família e pós graduanda em Direito das Mulheres, com atuação 

exclusiva da defesa dos Direitos das Mulheres. 

 

Precisa saber mais sobre o curso? 

Entre em contato pelo e-mail advparamulheres.sm@gmail.com 

 

 


