Edital Ref. Curso de Extensão: Formação de Promotoras Legais
Populares – 4ª Turma PLPs (2018.1)

A Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FND/UFRJ)
vem tornar pública a abertura de inscrições para seleção de mulheres para 75 vagas no
Curso de Extensão: Formação de Promotoras Legais Populares (PLPs), nos termos
que seguem:
1 – Curso
•

•

•

•

O curso interdisciplinar ocorrerá entre 19 de março e 02 de julho de 2018. As
aulas ocorrerão de forma intercalada às segundas-feiras pela noite (18/21h) e
aos sábados durante todo o dia (10-16h), totalizando 13 encontros.
Para a contabilidade da carga horária total, a coordenação do curso promoverá
atividades de campo, bem como eventos dentro e fora da UFRJ, em horários a
combinar com as alunas participantes e dependendo da disponibilidade dos
locais.
O curso tem como objetivo sensibilizar as estudantes da UFRJ e as mulheres da
sociedade em geral quanto à perspectiva de gênero, trocar conhecimento com
os movimentos feministas e formar promotoras legais populares, promovendo
instrumentos para a conscientização de direitos e para o acesso à justiça às
mulheres.
O curso será gratuito. Entretanto, não será garantida alimentação e transporte
às participantes.

2 – Público
Mulheres, sejam trabalhadoras, sejam estudantes de graduação da UFRJ, militantes
de movimentos mistos e feministas, lideranças comunitárias ou que, em geral, tenham
interesse na temática de gênero.
3 - Inscrição
● Inscrição online: as interessadas devem preencher e submeter o presente formulário
de inscrição no link https://goo.gl/forms/R6eRq3RecS0KZcdI3 ou enviar para o email
plpfnd@gmail.com do dia 22/02 até 08/03.
● Inscrição presencial (apenas para quem preferir não fazer a inscrição online): as
interessadas deverão imprimir o formulário do link, preencher e entregar como ficha de
inscrição na secretaria de extensão na Faculdade Nacional de Direito (Rua Moncorvo

Filho, 8, Centro, RJ), aos cuidados de Evelyn, das 10 às 13h30, somente nos dias 06 e
07/03.
O RESULTADO das inscrições será divulgado no dia 16 de março de 2018, POR EMAIL* *Favor atentar para o fornecimento do e-mail de contato correto.
4 – Carga Horária
Serão atribuídas 90 (noventa) horas de atividade de extensão.

CRONOGRAMA (sujeito à alterações no decorrer do curso, dependendo da
disponibilidade das facilitadoras)
•

19/03 – Apresentação

•

26/03 – Patriarcado

•

02/04 – Teorias feministas

•

09/04 – Feminismo Negro

•

16/04 – Mulheres Encarceradas/Manicomizadas

•

28/04 – Ditadura e gênero
Mulheres e Constituinte

•

07/05 – Mulheres e Trabalho

•

14/05 – Direito à Cidade

•

21/05 – Acesso à Justiça e Rede de Atendimento

•

28/05 – Lei Maria da Penha e Violência de gênero

•

16/06 – Saúde e Direitos Reprodutivos
Diversidade Sexual

•

25/06 – Retrocessos e ameaças

•

02/07 – Encerramento e entrega dos Certificados

➢ Algumas parceiras que tem contribuído com o curso e facilitado algumas aulas:
Tatiany, Eleunteria (CAMTRA), Rute Alonso, Leila Linhares, Arlanza Rebello, Poliana
Monteiro, Carolina Câmara Pires, Gizele Martins, Sandra Quintela, Schuma
Schumacher, Amelinha Teles, Luciana Boiteux, Patrícia Magno, Mariana Weigert,
Luciene Lacerda, Thula Pires, Cecília Vieira.

