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Esta especialização tem por objetivo
capacitar profissionais das diversas
áreas do conhecimento para uma
compreensão das violências de
gênero contra as mulheres, além de
promover a integração de saberes
de áreas afins para uma maior
qualificação no campo dos direitos
humanos.

O curso se destina a profissionais
graduados em serviço social,
psicologia, pedagogia, direito,
ciências sociais, gestão pública e
áreas que atuam ou pretendem
atuar em campos vinculados na
rede de atendimento direto ou
não das famílias em situação de
violência.

O ProgramaO Programa



DiferenciaisDiferenciais

Aulas online ao vivo;

Curso credenciado no MEC;

Professores com titulação acadêmica 
e experiência prática.



MetodologiaMetodologia
O curso é 100% online ao vivo e o aluno
poderá interagir com os professores e 
colegas da turma.

As aulas serão transmitidas via Teams.

Os materiais didáticos são responsabilidade
de cada professor e poderão ser disponibilizados
em diferentes formatos para garantir um melhor
aproveitamento do aluno.

As avaliações serão realizadas em todas as
disciplinas e são definidas pelo professor.

Para a conclusão do curso, o aluno participará do Seminário
de Socialização de Práticas.

O último módulo “Seminário de Socialização de Práticas”
será onlife. Ou seja, quem quiser acompanhá-lo
presencialmente a partir da sala de aula da Universidade
terá essa possibilidade. Para quem não puder,
a participação online estará garantida.

Aulas quinzenais sextas (18h às 22h)
e sábados (8h às 12h e das 13h às 17h).



DisciplinasDisciplinas
Matérias CH Professores

Movimentos Feministas, Movimentos de 
Mulheres e a Violências Contra a Mulheres 
no Brasil

24 Teresa Kleba Lisboa, Dra.

Políticas Públicas, Gênero e Violência:
aspectos conceituais 36 Luciana Patrícia Zucco, Dra.

Marcos Legais no enfrentamento às
violências contra mulheres no Brasil 24 Raíssa Jeanine Nothaft, Dra.

Sistema Único de Assistência Social e
violências 24 Cleide Gessele, Dra.

Políticas de saúde voltadas à população
masculina no Brasil 24 Rita de Cássia 

Flores Müller, Dra.

Violências de gênero e suas
interseccionalidades 24 Natércia Barcia, MSc.

Direitos Humanos e as violências contra
as mulheres 24 Lucas Haygert Pantaleão, MSc.

Gênero, violências de gênero: Técnicas,
Instrumentos e grupos reflexivos 24 Ricardo Bortoli, Dr.

Metodologia e o mapeamento de grupos
reflexivos para homens autores de
violência no Brasil

24 Adriano Beiras, Dr.

Violência LGBTfóbica,
cisheteronormatividade e colonialidade 24 Ale Mujica Rodriguez, Dra.

Gênero, violências e masculinidades 24 Adriano Beiras, Dr.

Gênero, corpo e sexualidade 24 Luciana Patrícia Zucco, Dra.

Masculinidades, violência e controle social 24 Daniel Fauth W. Martins, MSc.

Seminário de Socialização de Práticas 12

360

Cleide Gessele, Dra.

Gênero e democracia: feminismos em
movimento e processos de organização e
resistência

24 Rosana de Carvalho
Martinelli Freitas, Dra.



Corpo

Adriano Beiras / Pós-doutor UFSC / Universidad Andina Simón Bolivar,
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSC.

É  uma  das  principais  referências  internacionais  nos  estudos  sobre  masculini-
dades, violências e metodologia de grupos reflexivos de gênero. Doutor Europeu 
em Psicologia Social (UAB). Tem atuação em diversos núcleos e grupos de pesqui-
sa (Modos de Vida, Família e Relações de Gênero – UFSC; Pesquisa em Psicologia 
Jurídica – UFMG; Violencia en  la  Pareja  y  en  el  Trabajo-  UAB,  em  Barcelona. 
Tem  experiência  em  extensão Universitária e Pesquisa, com ênfase em Psicolo-
gia Social, Jurídica, Comunitária e Saúde (gênero,  família,  mediação  familiar,  
violências,  masculinidades,  saúde  sexual  e reprodutiva e sexualidades). É editor 
coordenador da Revista Nova Perspectiva Sistêmica (SP).

Ale Mujica Rodriguez / Doutora em Saúde Coletiva - UFSC.

Tem experiência na área da Medicina, com ênfase em pesquisa, nas áreas de 
Chagas e sexualidade. Atuou  em  ensino  e  pesquisa  na área  da  saúde  na  
UNAB.  Desenvolve pesquisas  no  campo  das  questões  Trans  (Transexualidades,  
travestilidades  e transgeneridades),  saúde  LGBT,  gênero  e  saúde,  gordofobia  
e  políticas  públicas. Feminista e ativista autônoma do movimento Trans e lésbico, 
do movimento gordo, do movimento  feminista  em  saúde  e  da  frente  catarinen-
se  pela  legalização  e descriminalização do aborto. 

Cleide Gessele / Doutora em Serviço Social. - UFSC.

Professora  Universitária  do  Curso  de  Serviço  Social  da  Universidade  Regional  
de Blumenau  (FURB).  Tem  experiência  na área  de  Serviço  Social,  atuando  
principalmente nos seguintes temas: Políticas Públicas, Política de Assistência 
Social e Saúde. Integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas Estado, Sociedade 
Civil, Políticas Públicas e Serviço Social da UFSC.

Daniel Fauth W. Martins / Mestre em Direito - UFPR.

Pesquisador  no  projeto  "Mapeamento  de  ações  e  programas  para  homens  
autores  de violência contra mulheres no Brasil" junto ao grupo Margens (Modos 
de Vida, Família e Relações  de  Gênero).  Membro  do  Núcleo  de  Criminologia  e  
Política  Criminal  do Programa  de  Pós-Graduação  em  Direito  UFPR.  Pesquisa-
dor  nas áreas  de  violência, subjetividade,  poder,  feminismos,  gênero,  masculi-
nidades,  psicanálise,  instituições, criminologia e política criminal.  



Corpo

Lucas Haygert Pantaleão / Mestre em Serviço Social - UFSC.

Membro  do  Grupo  de  Estudos  e  Pesquisas Antonio  Gramsci,  do  Grupo  de  
pesquisa Direitos  humanos,  pluralismo  e  democracia,  do  Núcleo  de  estudos  
Estado,  Sociedade Civil, Políticas Públicas e Serviço Social - NESPP/UFSC e do 
Instituto Memória e Direitos Humanos - IMDH da UFSC . Atua como professor 
substituto no Departamento de Serviço Social  da  Fundação  Universidade  Regio-
nal  de  Blumenau  -  FURB.  Possui  experiência  na área  de  Serviço  Social  com 
ênfase  nos  seguintes  temas:  direitos  humanos,  cultura  e política, 
democracia e estado de direito.

Luciana Patrícia Zucco / Doutora em Ciências da Saúde - FIOCRUZ.

Coordena  o  Núcleo  Interdisciplinar  de  Estudos  e  Pesquisas  em  Saúde,  Sexua-
lidades  e Relações  de  Gênero  (NUSSERGE/UFSC); é  pesquisadora  e  integrante  
do  Instituto  de Estudos  de  Gênero  da  UFSC  (IEG-UFSC).  Tem  experiência  nas 
áreas  de  Relações  de Gênero e Saúde Coletiva, com ênfase em Política de Saúde, 
atuando principalmente nos seguintes  temas:  saúde  sexual  e  reprodutiva,  
sexualidade,  direitos  sexuais  e reprodutivos, diversidade sexual, política de 
saúde, extensão, serviço social e formação profissional.

Natércia Barcia / Mestra em Desenvolvimento Sustentável e 
Extensão - UFLA.

Possui  trabalhos  relacionados  aos  temas  gênero,  classe,  raça/etnia,  reforma  
agrária, interseccionalidades,  cidadania,  desenvolvimento,  democracia,  consti-
tucionalismo  e mecanismo de revisão periódico universal da ONU. É pesquisadora 
no Núcleo de Estudos em  Serviço  Social  e  Relações  de  Gênero  (Nusserge/U-
FSC)  e  trabalha  com  a interseccionalidade entre raça/etnia, gênero e classe na 
reforma agrária.

Raissa Jeanine Nothaft / Doutora pelo Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Ciências Humanas - UFSC.

Pesquisadora  do  Núcleo  Interdisciplinar  de  Estudos  e  Pesquisas  sobre  Saúde, 
Sexualidades  e  Relações  de  Gênero  -  NUSSERGE/UFSC  e  do  Núcleo  Modos  
de  Vida, Família  e  Relações  de  Gênero  -  MARGENS/UFSC.  Editora Assistente  
da  Área  de Concentração:  Estudos  de  Gênero  da  Revista  Internacional  Inter-
disciplinar  INTERthesis, Florianópolis,  SC,  Brasil.  Cocoordenadora  do  Núcleo  
de  Pesquisa  e  Ensino  em  Políticas Públicas e Interseccionalidade (NEINTER). 
Integrante da Gritam/SAJU/UFRGS e da Rede LesBi Brasil.



Corpo

Ricardo Bortoli / Doutor em Serviço Social - UFSC.

Atua  como  facilitador  de  grupos  reflexivos  para  homens  autores  de  violência  
no CREAS/Blumenau. Atualmente é  docente  do  Curso  de  Serviço  Social  da  
FURB.  Tem experiência em diversos Projetos de Extensão Universitária e de Pes-
quisa, com ênfase em violência contra a mulher, atuando principalmente nos 
seguintes temas: gênero, família, mediação familiar, violências, masculinidades, 
saúde sexual e reprodutiva e sexualidades. Participa dos núcleos do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em Serviço Social e Relações de Gênero (NUSSERGE) 
(UFSC). Faz parte do Grupo de Pesquisa Margens (Modos de Vida Família e Rela-
ções de Gênero) da UFSC.

Rita de Cássia Flores Müller / Pós-doutora em Teoria 
Psicanalítica - UFRJ.

Integrante do grupo de Pesquisa EPOS: violência, subjetivações e juventude 
(IMS/UERJ). Professora  assistente  do  curso  de  Psicologia  do  Centro  Universi-
tário Augusto  Motta  - Unisuam.  Experiência  como  professora  e  pesquisadora  
nas áreas  de  Psicanálise,  saúde coletiva  e  direitos  humanos,  atuando  princi-
palmente  nos  temas:  saúde  e  violências, sexualidade, saúde sexual e reproduti-
va, relações étnico/raciais e desigualdades sociais.

Rosana de Carvalho Martinelli Freitas / Doutora em Sociologia
Política - UFSC.

Possui 13 anos experiência profissional na área de Serviço Social. Docente desde 
1992. Em  1994  passou  a  compor  o  quadro  docente  da  Escola  de  Serviço  Social  
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Membro do quadro docente 
permanente do  Programa  de  Pós  Graduação  Mestrado  em  Desastres  Natu-
rais/UFSC.  Membro  do Conselho Editorial da Revista Estudos Feministas (REF) 
2014 até o presente. Parecerista ad hoc de várias revistas científicas. Durante sua 
carreira docente vem se dedicando ao ensino, pesquisa e extensão, privilegiando 
os temas: Sistemas de Proteção Social, Política de Combate à Desigualdade e 
Pobreza e de Assistência Social; Meio Ambiente e Estudos comparativos.

Teresa Kleba Lisboa / Pós Doutora pelo Programa Universitário de Estudos
de Gênero da Universidade Autónoma de México. Doutora em Sociologia - UFRGS.

É  uma  referência  sobre  os  estudos  feministas  e  as  lutas  das  mulheres. 
É  uma  das coordenadoras do Instituto de Estudos de Gênero (IEG/ UFSC) e inte-
grante do Núcleo Interdisciplinar  de  Estudos  e  Pesquisas  em  Saúde,  Sexuali-
dade  e  Relações  de  Gênero (NUSSERGE/UFSC).  Coordena  o  Grupo  de  Trabalho  
que  atua  na  implementação  do Observatório da Violência de SC.



Conheça a FURBConheça a FURB

A FURB é a primeira universidade do
interior do estado de Santa Catarina
e foi criada em 1964, como fruto de um
movimento comunitário para tornar
mais abrangente o acesso ao ensino 
superior. Ao longo de sua história a 
FURB já contribuiu para a formação
de mais de 40 mil profissionais.



Entre em contato

Ou acesse o portal

comercial@furb.br

furb.br/especializacao

(47) 3321-0300


