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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  POLÍTICAS PÚBLICAS, REGULAÇÃO E GÊNERO 

DOCENTE ANTONIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO E PAULA DA CUNHA DUARTE (ESTÁGIO DOCENTE) 

CÓDIGO GRDDIRELE238 SEMESTRE 2023.1 PERÍODO 6º/10º NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA Analisar políticas públicas e instrumentos regulatórios sob uma perspectiva de gênero.  

OBJETIVOS 

A disciplina tem dois objetivos principais: (1) apresentar como questões relacionadas a gênero são impactadas (negativa 
ou positivamente) pela formulação (ou ausência) de instrumentos regulatórios em diferentes áreas – meio ambiente, 
educação, saúde, economia e trabalho. (2) analisar como as temáticas tratadas podem ser pensadas a partir de uma 
perspectiva de gênero e quais os instrumentos regulatórios adequados para isso. 

METODOLOGIA As aulas participativas, baseadas nas leituras prévias recomendadas. 

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. 

 
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. 

 Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

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

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

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

 
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.  

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

 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: objetivos, metodologia, critérios de avaliação, divisão dos grupos e bibliografia. 

2 Noções introdutórias sobre políticas públicas, regulação e gênero. 

3 Regulação climática e gênero. Justiça climática e direitos humanos. 

4 Regulação climática e gênero no espaço Rural.  

5 Regulação climática e gênero no espaço urbano. 

6 Regulação, maternidade e gênero. 

7 Regulação da saúde e gênero. 

8 Prova. 

9 Economia comportamental e gênero.  

10 Regulação, economia e gênero (parte 1). Finanças e acesso a crédito. 

11 Regulação, economia e gênero (parte 2). Auxílio sociais. 

12 Políticas fiscais e gênero. 

13 Regulação do trabalho e gênero. 
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14 Fechamento e apresentação dos seminários.  

TRILHA 

 Advocacia Empresarial 

 Carreiras Públicas 

X Regulação 

X Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

1. Participação em sala (20% da nota). Considera a atenção em aula, leitura do material indicado, participação nos 
debates e pontualidade; 
2. Seminário (30% da nota) 
3. Prova dissertativa aplicada na sétima semana de aula (50% da nota). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

FARAH, Marta Ferreira Santos. Gênero e políticas públicas. Estudos femininos [online]. 2006, vol.1Selected edition, pp. 0-
0. ISSN 0104-026X. Disponível em:   https://www.scielo.br/j/ref/a/T3X8zdDGn5DZbcjxTLjcyKM/?lang=pt. 
FARAH, Marta Ferreira Santos. Gênero e políticas públicas na esfera local de governo. Organizações e Sociedade, v. 6, n. 
14, p. 65-104, 1999. Disponível em: https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/arquivos/farah_-
_genero_e_politicas_publicas_na_esfera_local_de_governo.pdf  
RIQUELME, María Cristina Benavente;  BARRIENTOS,  Alejandra Valdés. Políticas públicas para la igualdad de género: un 
aporte a la autonomía de las mujeres. Libros de la CEPAL, N° 130 (LC/G.2620-P), Santiago de Chile, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014. Disponível em:  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37226/1/S1420372_es.pdf  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

IPEA. II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Disponível em:  
https://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/Mulheres_III/texto_base_3_conferencia_mulheres.pdf 
MARCONDEZ, Mariana Mazzini; FARAH, Marta Ferreira Santos. Transversalidade de gênero em política pública. Revista 
Estud. Fem. Jan-abril 2021. Transversalidade de gênero em política pública. Disponível em:  
https://www.scielo.br/j/ref/a/BD9QvBcJRddcQKgtCGjyNwv/.   
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