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I – IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

Professora: Dra. Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira 
 

Nome Cidadania e gênero: perspectivas das mulheres no 

mundo do trabalho. 

Curso Mestrado em Direito                               CRÉDITOS: 04 

Código 
 

N° horas-aula 68 h/a 

 
 

II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (grade curricular 2020.1) 

23/06/2020 – Apresentação do Plano de Ensino e Cronograma de 

Atividades. Neste primeiro dia de aula ocorrerão duas atividades: 

a) Aula expositiva (on-line)  a cargo da Professora Responsável, onde será 

apresentada uma exposição sobre a seguinte temática: 

"A Igualdade de Gênero para as Mulheres Trabalhadoras e a 

Fraternidade". 

b) Apresentação dos temas gerais de pesquisa da disciplina e organização 

da apresentação dos seminários, para serem organizadas as datas e 

estabelecidos os temas para que cada mestranda e cada mestrando possam 

fazer a apresentação de seus respectivos seminários. 



c) As mestrandas e mestrandos deverão entregar no dia da apresentação de 

seus seminários, uma FICHA RESUMO do tema que será apresentado, bem 

como UM ROTEIRO da apresentação para todos os presentes, que inclua 

as referências bibliográficas (deverá ser enviado por e-mail).   

Devido a Pandemia do Coronavírus, as aulas serão on-line, no mesmo dia 

e horário, ou seja, nas terças-feiras. Porém, seguindo as orientações da 

Coordenação do PPGD, as aulas terão uma duração máxima de apenas duas 

(2) horas. Com início as 09h:00 e término às 11h:00.   

30/06/2020 – UNIDADE 1 – Conceitos, tipos e características da 

cidadania.  1.1 Aspectos históricos: Grécia Antiga; Ideais Iluministas e o 

Liberalismo Econômico. 1.2 Conceitos e tipos de cidadania. 

07/07/2020 – UNIDADE 1 – Conceitos, tipos e características da 

cidadania. 1.3 Direitos dos cidadãos. 1.4 Deveres dos cidadãos.  

14/07/2020 – UNIDADE 2 - Gênero: a dimensão biológica e a dimensão 

social. 2.1 Conceitos de gênero. 2.2 Identidade e comportamentos de 

gênero.  

 

21/07/2020 – UNIDADE 2 – Gênero: a dimensão biológica e a dimensão 

social. 2.3 As desigualdades e discriminações entre os gêneros. 2.4  Gênero 

e trabalho. 2.5 Indicadores estatísticos do IBGE; IPEA e outros sobre a 

atuação/inserção das mulheres no mercado de trabalho. 

 

28/07/2020 – UNIDADE 3 – As mulheres trabalhadoras: dificuldades e 

discriminações no mundo do trabalho. 3.1 A igualdade de gênero como um 

direito fundamental.  

04/08/2020 - UNIDADE 3 – As mulheres trabalhadoras: dificuldades e 

discriminações no mundo do trabalho 3.2 A Organização Internacional do 

Trabalho (OIT): Convenções e Recomendações. 

11/08/2020 - UNIDADE 3 - As mulheres trabalhadoras: dificuldades e 

discriminações no mundo do trabalho. 3.3 A Organização Internacional do 

Trabalho (OIT): Recomendações. 

 18/08/2020 – UNIDADE 3 -  As mulheres trabalhadoras: dificuldades e 

discriminações no mundo do trabalho. 3.3 A legislação brasileira e a 

proteção e a proteção das trabalhadoras. 



25/08/2020 – UNIDADE 3 - As mulheres trabalhadoras: dificuldades e 

discriminações no mundo do trabalho. 3.4 Os desafios da igualdade de 

gênero.  

01/09/2020 - UNIDADE 3 - As mulheres trabalhadoras: dificuldades e 

discriminações no mundo do trabalho. 3.5 Perspectivas para romper as 

desigualdades e discriminações no mercado de trabalho. 

08/09/2020 - UNIDADE 3 - As mulheres trabalhadoras: dificuldades e 

discriminações no mundo do trabalho. Políticas públicas no Brasil. 

 

 
 

III - AVALIAÇÃO 

A avaliação na disciplina está composta por dois elementos: a) Frequência 

mínima às aulas, nos termos do Regimento Interno do PPGD/UFPel; b) 

Média/conceito: que serão atribuídos em razão da apresentação dos 

seminários com a entrega da FICHA RESUMO E O ROTEIRO, 

apresentados pelas respectivas alunas e alunos do mestrado e,  c) da entrega 

de um PAPER de até 10 páginas, que poderá compor a organização e 

publicação de uma obra coletiva em E-book, Volume 3, pela Editora 

Deviant (RS), que devem ser entregues para fins de análise e aprovação 

pelos avaliadores até 30 de setembro de 2020. 

 
 
 

 
 


