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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  TEORIAS FEMINISTAS, MULHER E POLÍTICA 

DOCENTE LIGIA FABRIS 

CÓDIGO GRDDIRELE188 SEMESTRE 2022.1 PERÍODO - NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 
O curso apresentará uma introdução às teorias feministas, incluindo a contribuição latino-americana. A disciplina 
dedica especial atenção à teoria política feminista e mais especificamente à violência política de gênero.   

OBJETIVOS Compreender a contribuição da teoria feminista ao estudo da teoria política.  

METODOLOGIA 
Aulas síncronas com atividades de exposição e debate dos textos lidos de maneira assíncrona. Recomendações com 
potencial exibição de material audiovisual. A avaliação é composta de dois trabalhos. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira 
comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

X Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização 
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

 Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.  

X Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras:  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 Apresentação do curso 

2 Introdução à teoria feminista 

3-5 Teorias feministas  

6-8 Teorias feministas do direito  

9-11 Teoria política feminista 

12-15 Teoria política feminista na América Latina 

16-19 Mulheres na política 

20-24 Violência Política de Gênero 

TRILHA 

 Advocacia Empresarial 

 Carreiras Públicas 

 Regulação 

X Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

A avalição consiste em dois trabalhos, podendo incluir na soma a elaboração de textos de reação 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BRYSON, Valerie. Feminist Debates: Issues of Theory and Political Practice.  MacMillan, 1999. 
CHAMALLAS, Martha E.  Introduction to Feminist Legal Theory, Third Edition, Aspen Publishers, 2013. 
SEGATO, Rita.  La guerra contra las mujeres:  TRAFICANTES DE SUEÑOS, 2016.  
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BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

GAGO, Verônica et al. A Potência Feminista, ou o Desejo de Transformar Tudo, Editora Elefante; 1ª edição, 2020. 
MACKINNON, Catharine A.  Toward a Feminist Theory of the State, Harvard University Press; Reprint edição, 1991. 
BIROLI, Flavia. Gênero e Desigualdade: Limites da democracia no Brasil.  Boitempo; 1ª edição, 2018. 
MIGUEL, Luis; Biroli, Flávia. Feminismo e política: uma introdução.  Boitempo; 1ª edição, 2014. 
FAJARDO, SILVIA GARCÍA.  La violencia de género contra las mujeres en el espacio de la política. Um estado de la 
cuestión en América Latina, 2015. 

http://www.fgv.br/direitorio

