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EMENTA 

Esta disciplina oferece reflexões acerca da incorporação da perspectiva de gênero nas políticas públicas, com 

foco na transversalidade, interseccionalidade e intersetorialidade como eixos centrais do desenvolvimento de 

ações estatais destinadas à promoção dos Direitos Humanos das mulheres e de outros grupos discriminados. 

Outrossim, promove a instrumentalização para o debate em torno do orçamento público, do monitoramento e 

da avaliação das referidas políticas.  

OBJETIVOS 

 

 

 

 

                                                         
1  Trata-se de uma sugestão de plano de ensino-aprendizagem dos componentes curriculares, especialmente para o Semestre 

Letivo Suplementar, com algumas orientações para o seu preenchimento, considerando o disposto no Inciso II do Artigo 2º 

da Resolução CAE 01/202, os princípios da educação online e os recursos sugeridos pela SEAD e STI.  

2 Os “dados de identificação e atributos” devem estar registrados conforme especificado no Programa do Componente 

Curricular e disponível no site da Superintendência Acadêmica (SUPAC). O único campo a ser preenchido nesse tópico do 

formulário é o que diz respeito ao módulo de vagas ofertadas. 

3 Conforme Resolução CONSUNI 01/2020 e CAE 01/2020, é possível flexibilizar o disposto na Resolução CONSEPE 02/2009. 

 



OBJETIVO GERAL  

Oferecer aportes teóricos e metodológicos para que as/os discentes do BEGD desenvolvam habilidades e 

competências  quanto à incorporação e à transversalidade da perspectiva de gênero nos debates acerca do 

orçamento, do monitoramento e da avaliação das políticas públicas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Refletir sobre transversalidade, intereseccionalidade e intersetorialidade em perspectiva de gênero nas principais 

áreas de desenvolvimento das políticas públicas no Brasil (assistência social, saúde, educação, justiça e segurança 

pública, habitação, trabalho, rural, poder e conselhos);  

- Conhecer o orçamento público como instrumento de construção de políticas públicas voltadas às questões 

de gênero;  

- Apresentar estratégias de avaliação e monitoramento de políticas públicas desde os aportes metodológicos 

feministas e de gênero;  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1 – Transversalidade, intersetorialidade e interseccionalidade nas políticas públicas com enfoque de 

gênero e diversidade; 

Unidade 2 – Orçamento e políticas públicas em perspectiva de gênero; 

Unidade 3 – Avaliação e monitoramento de políticas públicas. 

Unidade 4. Analisando algumas experiências feministas.  

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Para o desenvolvimento desta disciplina, serão utilizadas uma diversidade de estratégias metodológicas de natureza 

participativa e colaborativa, tais como:   

1. Webconferências com aulas interativas de natureza síncronas, uma vez por semana.  

2. Reflexões teóricas e conceituais desenvolvidas através da leitura e debate de textos e vídeos temáticos.    

3. Proposição de fóruns para debates relacionados aos temas de cada unidade.  

4. Pesquisas orientadas em sites de ONGs e de instituições governamentais sobre o conteúdo das aulas.  

5. Outras possibilidades metodológicas a serem incorporadas após o curso de capacitação docente a ser ofertado pela 

UFBA.  

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação contemplará:  

1) Assiduidade e participação;  

2) Interação nos fóruns de debate;  

3) Resenha de vídeos e textos; 

4) Atividade escrita acerca de uma experiência exitosa relacionada a construção de orçamento, monitoramento 

ou avalição de uma política pública com enfoque de gênero. .  

REFERÊNCIAS 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

OLIVEIRA, GUACIRA CESAR DE; BARROS, Ivonio; SOUZA, Maria Helena (orgs).Trilhas Feministas na Gestão 

Pública. Brasília: Cfemea, 2010, p. 87-135. 



BANDEIRA, Lourdes. Fortalecimento da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres - avançar na 

transversalidade da perspectiva de gênero nas políticas públicas. Brasília: CEPAL/SPM, 2005. Disponível em: 

http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BAFFE3B012BCB0932095E3A/integra_publ_lourdes_bandeira.pdf> 

Acesso: 01 mar. 2012. 

FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de. A política da avaliação de políticas públicas. In: RBCS, vol. 20, nº. 59, 

outubro/2005, p. 97-109. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v20n59/a07v2059.pdf> Acesso: 01 mar. 

2012. In: PRÁ, Jussara Reis; CHERON, Cibele. Aportes da Metodologia Feminista e de Gênero ao 

Monitoramento de Políticas Públicas no Brasil. In: IV Seminário Nacional de Ciência Política: Teoria e 

Metodologia em Debate. Porto Alegre/RS, 8 a 10 de novembro de 2011. Disponível em: 

<http://www6.ufrgs.br/sncp/4SNCP/FORUM_GeneroDHCid/CibeleCheron.pdf> Acesso: 01 mar. 2012.  

CRIOLA. Políticas públicas para mulheres negras – passo a passo: defesa, monitoramento e avaliação de 

políticas públicas. Rio de Janeiro: Criola, 2010. Disponível em: 

<http://www.criola.org.br/pdfs/publicacoes/Livreto1_Politicas.pdf> Acesso: 01 mar. 2012 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

COSTA, Ana Alice; SARDENBERG, Cecília. A transversalização de gênero e raça no Plano Nacional de 

Qualificação: análise crítica e diretrizes. In: Ser Social. Brasília: UnB, v. 10, no. 23, p. 101-138, jul-dez 2008. 

VIANNA, Cláudia P.; UNBEHAUM, Sandra. O gênero nas políticas públicas de educação no Brasil: 1988-2002. In:  

Cadernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, jan./abr. 2004, p. 77-104. Disponível em:  

<http://www.scielo.br/pdf/cp/v34n121/a05n121.pdf> Acesso: 01 mar. 2012. FERRAZ, Dulce; KRAICZYK, Juny. 

Gênero e Políticas Públicas de Saúde – construindo respostas para o  enfrentamento das desigualdades no 

âmbito do SUS. In: Revista de Psicologia da UNESP, 2010, p.70-82. Disponível em: 

<http://www.assis.unesp.br/revpsico/index.php/revista/article/viewFile/166/215> Acesso: 01 mar. 2012.  

OLIVERIA, Juliana Ribeiro. A intersetorialidade e a interseccionalidade nas políticas públicas de saúde da 

mulher negra. Disponível em 

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3519/1/Juliana%20Ribeiro%20Oliveira.pdf 

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3519/1/Juliana%20Ribeiro%20Oliveira.pdf


PRÁ, Jussara Reis. Metodologias feministas, gênero, políticas públicas e o monitoramento da Lei Maria da Penha. In: 

RIAL, Carmen; PEDRO, Joana Maria; AREND, Silvia M. F. (Orgs.). Diversidades: dimensões de gênero e sexualidade. 

Ilha de Santa Catarina: Mulheres, 2010, p. 81-101.   

SANTOS, Tânia Steren dos. Gênero e políticas sociais: novos condicionamentos sobre a estrutura familiar. In: Revista 

SER Social, Brasília, v. 10, n. 22, jan./jun. 2008, p. 97-128. Disponível em: 

<http://www6.ufrgs.br/nucleomulher/arquivos/Santos_genero_politicas%20sociais.pdf> Acesso: 01 mar. 2012. 

SILVA, Salete Maria da; WRIGHT, Sonia Jay. Uma reflexão feminista sobre o conceito de justiça de gênero. Revista 

de Teorias da Justiça, Decisão e Argumentação Jurídica. 2016. Disponível em 

https://indexlaw.org/index.php/revistateoriasjustica/article/view/1086  

   

 

 
 

 

 
 

 

 

Docente(s) Responsável(is) à época da aprovação do Plano de ensino-aprendizagem: 

Nome:  Salete Maria da Silva     Assinatura: ____________________________________________________________ 

Nome:  Sonia Jay Wright          Assinatura: ______________________________________________________________ 

 

Aprovado em reunião de Departamento (ou equivalente)4:__________________ em  ___/___/___          __________________________  

                                                                                                                                      Assinatura do Chefe  
 

 
  

                                                         
4 O plano de ensino-aprendizagem é um documento que tramita internamente na Unidade acadêmica (especificamente no 

departamento ou coordenação acadêmica), não sendo necessário encaminhá-lo à Prograd nem à Supac, após aprovação pela 

instância responsável. 

https://indexlaw.org/index.php/revistateoriasjustica/article/view/1086


ANEXO 

CRONOGRAMA5 

 

Código e nome do componente: FCHE27 – Gênero e Políticas Públicas IV 

Nome do/s docente/s: Salete Maria da Silva e Sonia Jay Wright 

Período: 8/9/2020 a 18/12/2020 

 

Data ou 

período de 

realização 

Unidade Temática 

ou Conteúdo 

Técnicas ou 

estratégias6 de 

ensino 

previstas 

Atividade/ 

Recurso7 

CH 

Docente

8 

 

CH 

Discente9 

 

11/9/2020 Transversalidade, 

intersetorialidade e 

interseccionalidade 

nas políticas 

públicas com 

enfoque de gênero 

e diversidade.  

Aulas síncronas 

e assíncronas 

  

Webconferência 

Fórum de debates 

Textos  

Videos  

17h 17h 

9/10/2020 Orçamento e 

Políticas Públicas 

  17h 17h 

                                                         
5 Esta é uma sugestão de cronograma. A sua adoção é facultativa, sendo possível, a critério do(s) professor(es), adotar outra 

forma de expressar aspectos temporais e de uso de dispositivos tecnológicos. Para o SLS, recomenda-se pensar a organização 

do componente em unidades ou temáticas amplas, considerando períodos equivalentes à carga horária de uma ou mais 

semanas 

6 Possibilidades de técnicas e estratégias de ensino-aprendizagem: 

Síncronas: Aula dialogada (ao vivo) pelos professores em interatividade com os estudantes; Apresentação de artigos ou temas 

pelos estudantes com mediação dos professores); Aula invertida (chat a partir de texto ou vídeo com mediação dos 

professores); Chats com pequenos grupos. 

Assíncronas: Aula expositiva (preleções feitas pelos professores e gravadas como videoaulas); Aula invertida (fórum de 

discussão a partir de texto ou vídeo) com mediação dos professores; Discussão de tema (problematizado) com X postagem 

dos estudantes e mediação dos professores; Cocriação de textos colaborativos pelos estudantes com mediação dos 

professores; Desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes: resenha, confecção de vídeos, modelos, questionários, 

peças jurídicas, roteiros, guias de estudo, produções artísticas com mediação dos professores. 

7 As palavras Atividade e Recursos aqui acompanham a classificação do Moodle. As atividades podem ser: Fórum, chat, 

wiki, tarefas, jogos, escolha, glossários, base de dados, pesquisa, questionário etc. Os recursos podem ser: arquivo, URL, 

livro, pasta, rótulo etc. 

8 Indicar carga horária também de elaboração e realização. 

9 Indicar o tempo previsto para que o estudante realize a atividade/tarefa. 



6/11/2020 Avaliação e 

monitoramento de 

políticas públicas 

Aulas síncronas 

e assíncronas 

 

Webconferência 

Fórum de debates 

Textos 

Videos 

17h 17h 

4/12/2020 Análise de 

experiências exitosas 

nas temáticas da 

disciplina 

Aulas síncronas 

e assíncronas 

 

Webconferência 

Fórum de debates 

Textos 

Videos 

17h 17h 

 


