
Professor Responsável

Tema do Grupo

Número de Integrantes: Mínimo 10 Máximo 30

Informar abaixo as datas das reuniões e o conteúdo programático por data

16:00

Prof. Gisele Mascarelli Salgado

Horário Inicial da reunião

Horário final da reunião 18:30

Data para seleção (caso haja grande número de inscritos) 01/06/2020

Breve Ementa sobre o Tema do Grupo

A teoria feminista do Direito tem crescido nos últimos anos, tanto nas disciplinas 

ministradas em faculdades e em livros, como em grupos de estudos. Nos anos 90 e 

2000 as discussões feministas do direito alcançaram a academia do Direito. Pensar o 

Direito a partir do prisma da pesquisadora mulher, a partir de uma epistemologia 

feminista parece cada vez mais necessário para um direito mais plural, diverso, não 

misógino e que busque a igualdade de gênero. Estes estudos buscam capacitar alunos 

para a leitura e discussão das principais autoras do feminismo clássico e moderno, 

auxiliando a entender as principais referências para a teoria feminista do Direito. 

Teoria Jurídica Feminista: estudos dos clássicos

Dia da semana em que as reuniões ocorrerão quinta-feira

Ver calendário acadêmico

Horário da Seleção (caso haja grande número de inscritos) 14:00

Autarquia Municipal

PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDOS – 2020

FORMULÁRIO PARA PROPOSTA 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Após preenchimento do formulário, salvar e enviar por e-mail como anexo para: cac@direitosbc.br

Grupo destinado aos alunos das séries

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série

Informar o critério de seleção

Entrevista

Avaliação escrita

Outro (especificar ao lado)

5ª série

about:blank
about:blank
about:blank


Informar abaixo as datas das reuniões e o conteúdo programático por data

Data

04/06/2020

11/06/2020

06/08/2020

13/08/2020

03/09/2020

17/09/2020

01/10/2020

15/10/2020

05/11/2020

Utilizará recursos audiovisuais?

Após preenchimento do formulário, salvar e enviar por e-mail como anexo para: cac@direitosbc.br

Fraser (et all) - Feminismo para os 99% e Bell Hooks- Feminismo é para todo mundo e Chimamanda Ngozi Adichie- 

Sejamos todas feministas
Joan Scott-usos e abusos do gênero e  Judith Butler- Problemas de gênero 

Grada Kilomba- descolonizando o conhecimento  e Deepika Bahri- Feminismo e/no pós-colonialismo

Rebecca Solnitt- Os homens explicam tudo para mim e Naomi Wolf- O mito da beleza

  Emma Goldman- O indivíduo e a sociedade  e Paul Preciato- O manifesto contrasexual

Kimberlé Crenshaw- Documentos para o encontro  e Carla Akotirene- O que é interseccionalidade 

Conteúdo Programático

 Apresentação do curso, delimitação dos grupos e Simone de Beauvoir- O segundo Sexo 

Angela Davis- - Mulheres, Raça e classe   e Patricia Hill Collins- Pensamento Feminista Negro 

Ver calendário acadêmico

Flávia Birolli- Feminismo e política e Djamila Ribeiro - Lugar de fala

SIM NÃO

Assinalar recursos a serem utilizados

Datashow Microfone Outro (especificar abaixo)
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