
 

 
 

Ficha 2  
 

 

Disciplina: GÊNERO E SAÚDE COLETIVA Código: 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular MN156 

Pré-requisito: 
NÃO HÁ 

Co-requisito: 

NÃO HÁ 
Modalidade: Ensino Remoto Emergencial   

CH Total: 30 

CH semanal: 240 

minutos 

Padrão 

(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

Número de vagas: 25 (20 para alunos do curso de Enfermagem e 5 para alunos do curso de 

Fisioterapia) 

RESOLUÇÃO Nº 65/2020-CEPE Regulamenta, em caráter excepcional, novo período especial para o 

desenvolvimento de atividades de ensino nos cursos de educação superior, profissional e tecnológica da 

UFPR, no contexto das medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19 no País. 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Análise crítica da construção sócio histórica das relações de gênero na sociedade, na saúde e na 

Enfermagem. Gênero como categoria analítica para a compreensão de relações de poder, violência, 

vulnerabilidade, necessidades em saúde, e processo saúde-doença. Estudos de gênero na perspectiva da 

Enfermagem em Saúde Coletiva. 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA  
 

O conteúdo da disciplina foi adaptado para oferta em formato remoto emergencial, considerando conteúdos 

a serem ofertados de forma assíncrona e síncrona e o alcance dos objetivos propostos. O conteúdo desta 

disciplina corresponde a carga horária total desta disciplina é PD.    

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Coordenação do Curso de Enfermagem 

 



PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
UNIDADE 1:  

▪ Conceito de gênero, relação sexo e gênero, assimetrias de gênero, identidade de gênero, iniquidade 

de gênero; 

• Construção sócio histórica das relações de gênero.  

• Gênero e relações de poder; 

UNIDADE 2:  

• Gênero e violência; 

• Gênero e vulnerabilidade; 

• Gênero e necessidades em saúde; 

• Gênero e processo saúde-doença  

UNIDADE 3:  

▪ Estudos de gênero na perspectiva da Enfermagem em Saúde Coletiva, com enfoque para o período da 

pandemia do Covid-19. 

OBJETIVO GERAL 
 

• Analisar criticamente a construção sócio histórica das relações de gênero e o reflexo dessas relações 

na determinação social do processo saúde-doença e no trabalho em saúde. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
▪ Propiciar ao aluno uma visão crítica sobre a construção sócio histórica dos papéis e dos estereótipos 

de gênero; 

▪ Abordar o impacto das relações de gênero (em conjunto com geração, classe social e raça/etnia) na 

determinação social do processo saúde-doença; 

▪ Identificar os processos protetores e de desgaste para a saúde nas relações de gênero; 

▪ Abordar o impacto das relações de gênero (em conjunto com geração, classe social e raça/etnia) na 

construção do processo de trabalho em saúde, em especial da categoria Enfermagem; 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida remotamente mediante aulas síncronas e assíncronas.  

 

RECURSOS UTILIZADOS 
 

a) Sistemas de Comunicação: a comunicação será realizada pelo Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) UFPRvirtual. As aulas síncronas serão sediadas pelo sistema jitsi 

acessado pelo UFPR virtual e as atividades correspondentes as aulas assíncronas serão 

postadas no AVA Ufprvirtual, em espaços específicos.  

As aulas síncronas serão gravadas pelo sistema jitsi e arquivadas em canal privado no 

youtube, disponível apenas para estudantes matriculados, para que estudantes que não 

possam assistir no momento síncrono e/ou que eventualmente tenham problemas de 

conexão possam assistir o conteúdo em momentos posteriores.  

 



b) modelo de tutoria: as professoras responsáveis pela disciplina serão as tutoras da 

disciplina e serão responsáveis por acompanhar as atividades discentes, retornar às 

solicitações dos cursistas, mediar dúvidas e favorecer o processo ensino-aprendizagem 

de forma remota. A disciplina poderá contar com monitor bolsista, nesse caso o monitor 

será responsável pelo acompanhamento discente, controle da postagem de atividades e 

mediação de dúvidas.  

 

c) material didático para as atividades de ensino: leituras, discussão e resenhas de 

artigos científicos disponibilizados na plataforma virtual e com acesso livre, vídeos 

didáticos e filmes disponíveis no Youtube, entrevistas, participação em fóruns de 

discussão abertos no AVA UFPR virtual.  

Fontes:  

 

d) infra estrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina:  A 

plataforma UFPR virtual será utilizada como apoio ao processo de ensino-

aprendizagem. Portanto, o estudante necessitará de acesso à computador, tablet ou 

celular conectado à internet para realização da disciplina. Na plataforma serão 

disponibilizados os textos a serem trabalhados, textos complementares, filmes e 

documentários, além de criação de espaços para postagem dos trabalhos solicitados 

aos estudantes. Também serão disponibilizados espaços para discussão de temáticas 

atuais e que estejam vinculadas aos conteúdos trabalhados. É fundamental que os 

acadêmicos acessem rotineiramente a plataforma. Todos os informes e ou solicitações 

da disciplina serão feitos na plataforma, com o mínimo de antecedência de 24 horas. 

 

e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 

pelos discentes: O AVA da disciplina no UFPR virtual será aberto aos estudantes 

anteriormente ao início do curso, dessa forma os estudantes podem familiarizar-se 

com a plataforma. Além disso, o primeiro momento síncrono apresentará uma tempo 

reservado para a ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 

discentes.  

 

f) Identificação do controle de frequência das atividades: a frequência será verificada por 

meio da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares 

desenvolvidos pelos estudantes.  

 

g) Indicação do número de vagas: serão ofertadas 25 vagas (20 para estudantes do curso 

de Enfermagem e 05 para estudantes do curso de Fisioterapia)  

 

h) Carga horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: as atividades 

síncronas serão realizadas as quartas-feiras no período de 14 horas às 16 horas, nos 

dias 27/01/2021, 24/02/2021 e 10/03/2021, perfazendo um total de três semanas. A 

carga horária assíncrona será de 26 horas, distribuídas ao longo de outras quatro 

semanas, conforme previsto pela resolução CEPE 65/2020. A especificação dos 

conteúdos trabalhados e suas modalidades está descrita no cronograma da disciplina.  



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

As avaliações serão formativas e contínuas, considerando, o desenvolvimento e postagem das atividades 

propostas no AVA UFPR virtual.  

Valor total de pontos distribuídos é 100 pontos, divididos entre as atividades solicitadas no decorrer da 

disciplina e postadas no ambiente da UFPR virtual. Cada atividade formativa vale 100 pontos e o trabalho 

final da disciplina, como valor de 100 pontos, apresenta peso dois.  

As instruções para a realização das atividades serão acompanhas de sua rubrica, a fim de, informar o 

estudante sobre os elementos que farão parte da avaliação da atividade.  

A média é calculada pelo AVA UFPR virtual, a partir da inserção da pontuação obtida em cada atividade 

postada pelo estudante, considerando o peso atribuído ao trabalho final (atividade 4).  

 

Atividade Objetivos Pontuação Data da postagem 

1) Fichamento de 
artigo científico  

Reforçar os conceitos 
trabalhados (gênero, 
violência de gênero, 
feminismo, LGBTQI+)  
Refletir sobre as 
Políticas Públicas 
voltadas à saúde da 
mulher.  

100  28/01 a 03/02 

2) Participação em 
Fórum virtual 
aberto no AVA 

Problematizar a 
expressão dos conceitos 
de gênero, violência de 
gênero, LGBTQI+ no 
cotidiano do ser social.  

100   03/02 a 24/02 

3) Estudo dirigido 
sobre a notificação 
do agravo 
violência.  

Conhecer o processo da 
notificação do agravo da 
violência e atuação dos 
profissionais de saúde 
frente a ação.  

100 
 

25/02 a 10/03 

4) Produção de 
material visual ou 
de áudio sobre a 
Rede de Apoio às 
vítimas de violência 
em Curitiba, no 
Estado e no Brasil. 

Conhecer a rede de 
enfrentamento da 
violência contra mulher 
no cenário nacional, 
estadual e municipal.  
Fomentar a produção de 
materiais de educação 
em saúde voltados ao 
enfrentamento do 
fenômeno. 

100 (peso 2)  10/03 a 17/03 

 
ORIENTAÇÕES PARA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 
Os trabalhos escritos tem como elementos obrigatórios: elementos pré-textuais: folha de rosto; elementos 

textuais: introdução, metodologia (etapas da realização do trabalho), resultados (apresentação dos dados 

obtidos com a atividade), discussão e considerações finais; elementos pós-textuais: referências utilizadas 

(formatação de acordo com as normas ABNT-UFPR). 
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FILMES RECOMENDADOS 

As sufragistas: O início da luta do movimento feminista e os métodos incomuns de batalha. A história das 
mulheres que enfrentaram seus limites na luta por igualdade e pelo direito de voto. Elas resistiam à 
opressão de forma passiva, mas, a partir do momento em que começaram a sofrer uma crescente 
agressão da polícia, decidiram se rebelar publicamente. Lançamento: 2015. Direção: Sarah Gavron. 

Entre irmãs: Emília é uma jovem que sonha com um príncipe encantado e em se mudar para a capital. A 
corajosa Luzia faz a opção de seguir um violento grupo de cangaceiros. Criadas para serem costureiras, 
essas mulheres tecerão suas próprias histórias em um cenário francamente adverso à afirmação 
feminina. Lançamento: 2017. Direção: Breno Silveira. 

O Limoeiro: Viúva palestina vê sua plantação ser ameaçada quando o ministro da Defesa de Israel se muda 
para a casa ao lado. A Força de Segurança israelense logo declara que os seus limoeiros colocam em risco 
a segurança do ministro e precisam ser derrubados. Lançamento: 2008 (Brasil). Direção: Eran Riklis.  

Os amantes do café floré: O filme é baseado em fatos reais sobre a vida de Simone de Beauvoir, escritora 
francesa que se apaixona por um moço rebelde e carismático. O filme retrata sua relação amorosa e erótica 
com o teórico existencialista Jean Paul-Sartre. Lançamento: 2006. Direção: Ilan Duran Cohen. 

Os incríveis 2: A Mulher Elástica entra em ação para salvar o dia, enquanto o Sr. Incrível enfrenta seu 
maior desafio até agora: cuidar dos problemas de seus três filhos. Lançamento:2018. Direção: Brad Bird 

 
Professora da Disciplina: Laura Christina Macedo, Rafaela Gessner Lourenço 
Contato: laurachristina@ufpr.br Telefone: (41)98868-9666 
                 rafaelagessner@ufpr.br Telefone: (41) 985196434 

 
__________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: 
 
 

 
 

 

 

 

CRONOGRAMA DETALHADO 
 

Profª responsáveis: Laura Christina Macedo (laurachristina@ufpr.br) - 10 horas 
Rafaela Gessner Lourenço (rafaelagessner@ufpr.br) - 20 horas 

 

DATA TEMA ESTRATÉGIA Carga Horária Profª 
Responsável 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNG_enBR798BR798&q=as+sufragistas+direção&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3iC8zTjK30BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAJUcaksmAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiFiI2ntpPdAhXIFJAKHc7AAN0Q6BMoADAhegQIChAz
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNG_enBR798BR798&q=as+sufragistas+sarah+gavron&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3iC8zTjK3UAKzTU1SzCsNtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RADVFIoMyAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiFiI2ntpPdAhXIFJAKHc7AAN0QmxMoATAhegQIChA0
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNG_enBR798BR798&q=entre+irmãs+data+de+lançamento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExPMy0wSi8q0jLKTrbST8vMyQUTViUZqYklRZnJiTkKRanpmfl5ConliUWpQE5OamJxqkJKYkkqAAFBIgFFAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjT9LastJPdAhUJHZAKHd6SAYMQ6BMoADAQegQIChAf
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNG_enBR798BR798&q=entre+irmãs+direção&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExPMy0wSi8q0hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFACSB7PopAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjT9LastJPdAhUJHZAKHd6SAYMQ6BMoADARegQIChAj
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNG_enBR798BR798&q=entre+irmãs+breno+silveira&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExPMy0wSi8qUuLSz9U3MCkwN4w30RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAPAVQFQ1AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjT9LastJPdAhUJHZAKHd6SAYMQmxMoATARegQIChAk
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNG_enBR798BR798&q=etz+limon+data+de+lançamento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC2uLCpM1zLKTrbST8vMyQUTViUZqYklRZnJiTkKRanpmfl5ConliUWpQE5OamJxqkJKYkkqADdTBLpCAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM55j9sZPdAhUBkpAKHQJuBbkQ6BMoADAdegQIChAd
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNG_enBR798BR798&q=etz+limon+brasil&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC2uLCpMV-IAsQ1N04q0jLKTrfTTMnNywYRVSUZqYklRZnJijkJRanpmfp5CYnliUSqQk5OaWJyqkJJYkgoA1sLjfUwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM55j9sZPdAhUBkpAKHQJuBbkQmxMoATAdegQIChAe
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNG_enBR798BR798&q=etz+limon+direção&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC2uLCpM1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAOFmBwEmAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM55j9sZPdAhUBkpAKHQJuBbkQ6BMoADAeegQIChAh
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNG_enBR798BR798&q=etz+limon+eran+riklis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC2uLCpMV4KwqyqyDLK1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAhcbHMzIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM55j9sZPdAhUBkpAKHQJuBbkQmxMoATAeegQIChAi
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNG_enBR798BR798&q=os+amantes+do+café+flore+direção&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3qMpLN6k00BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAOR4Gv0mAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiNzIPSsJPdAhVSlpAKHYUfBvcQ6BMoADAcegQICRAt
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNG_enBR798BR798&q=os+amantes+do+café+flore+ilan+duran+cohen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3qMpLN6k0UAKzU5KM0gxytMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAJ8RB4cyAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiNzIPSsJPdAhVSlpAKHYUfBvcQmxMoATAcegQICRAu
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNG_enBR798BR798&q=os+incríveis+2+data+de+lançamento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3iK-sqMop0zLKTrbST8vMyQUTViUZqYklRZnJiTkKRanpmfl5ConliUWpQE5OamJxqkJKYkkqAKqZjzBCAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjHkNfdt5PdAhXKNo8KHSkkB9gQ6BMoADAbegQIChAf
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNG_enBR798BR798&q=os+incríveis+2+direção&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3iK-sqMop0xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAC2dI9wmAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjHkNfdt5PdAhXKNo8KHSkkB9gQ6BMoADAcegQIChAj
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNG_enBR798BR798&q=os+incríveis+2+brad+bird&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3iK-sqMopU-IEsU3Sk1MMtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAFoysuYxAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjHkNfdt5PdAhXKNo8KHSkkB9gQmxMoATAcegQIChAk
mailto:laurachristina@ufpr.br
mailto:rafaelagessner@ufpr.br
mailto:laurachristina@ufpr.br
mailto:rafaelagessner@ufpr.br


27/01 ATIVIDADE SÍNCRONA 
(duração 120 min) 
 
Apresentação da disciplina; 
período para ambientação 
dos recursos tecnológicos a 
serem utilizados; 
Compartilhar de 
expectativas; 
Conceitos de gênero, 
violência de gênero, 
feminismo, LGBTQI+ 
 

ATIVIDADE 
SÍNCRONA - 
ufprvirtual 
 

 

2 horas (120 
minutos) 

Rafaela  

 ATIVIDADE ASSÍNCRONA 
- Reforço dos conceitos 
trabalhados (gênero, 
violência de gênero, 
feminismo, LGBTQI+);  
- Políticas Públicas voltadas 
à saúde da mulher 

- Leitura de textos  
- Fichamento de 
artigo científico 
(postagem no AVA- 
atividade 1) 
 

6 horas (360 
minutos) 

Rafaela  

 ATIVIDADE ASSÍNCRONA 
 
-Reflexão sobre os conceitos 
trabalhados (gênero, 
violência de gênero, 
feminismo, LGBTQI+); 
 

- Fórum de 
discussão sobre 
filmes postagem no 
AVA – atividade 2 
 

4 horas (240 
minutos) 

Rafaela  

24/02 ATIVIDADE SÍNCRONA 
(duração 120 min) 
 
Jogos como recursos 
educacionais para o 
enfrentamento das violências 
e o processo de notificação 
do agravo da violência 
 

- Apresentação do 
Jogo Notificador 
pela Mestranda 
Enf. Mariana.  
  
-Debate sobre ficha 
de notificação da 
violência  

2 horas (120 
minutos) 

Laura  

 ATIVIDADE ASSÍNCRONA 
Jogos como recursos 
educacionais para o 
enfrentamento das violências 
e o processo de notificação 
 

-conhecer  a 
entrevista que 
apresenta o jogos 
Papo Reto 
disponível no 
Youtube  
 
- Estudo Dirigido 
sobre processo da 
notificação 
(postagem no AVA- 
atividade 3) 
 
 

8 horas (480 
minutos) 

Laura  

10/03 ATIVIDADE SÍNCRONA 
(duração 120 min) 
 

- Apresentação de 
resultados de 
pesquisa sobre o 
tema proposto.  

2 horas (120 
minutos) 

Rafaela  



Enfrentamento da violência 
de gênero durante a 
pandemia da Covid-19.  
 

 

 ATIVIDADE ASSÍNCRONA 
 
Pesquisa sobre a Rede de 
Apoio às vítimas de violência 
em Curitiba, no Estado e no 
Brasil.  

- Postagem no AVA 
dos resultados das 
buscas (sugestões: 
vídeos, podcasts, 
animações 
compartilhadas na 
plataforma). 
Atividade 4  
 

6 horas (360 
minutos) 

Rafaela  

20/03 Período para exame final (se 
necessário) + lançamento 
notas no SIGA  

   

 


