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1 NOME DO CURSO E ÁREA DO CONHECIMENTO

Nome do Curso: III Curso de Formação de Liderança Feminina - LiderA
Área de conhecimento: Direito Público.

Forma de oferta: Aulas online em plataforma a ser

disponibilizada pelo IDP.

2 JUSTIFICATIVA

O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa -

IDP busca contribuir para as transformações sociais, políticas e econômicas do

Brasil. Nessa senda, é cediço que tais transformações perpassam pela

igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas.

Trata-se de um compromisso assumido pelo Brasil juntamente

com representantes dos 193 Estados-membros da ONU em setembro de 2015.

Naquela oportunidade, os países adotaram o documento “Transformando o

Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, e

comprometeram-se a tomar medidas ousadas e transformadoras para

promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 09 anos.

Em apertada síntese, a Agenda 2030 é um plano de ação para as

pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal,

compreendendo 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169

metas, para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos

limites do planeta.

Vale observar que esses objetivos e metas orientam as escolhas

necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro.

Desta forma, com os alicerces sedimentados e atuando com o

espírito de cooperação e parceria global, acima apresentado, o projeto ora

proposto é inspirado no Objetivo 5 - Alcançar à igualdade de gênero e

empoderar todas as mulheres e meninas - e Objetivo 10. 2 - Redução da

Desigualdades. O mencionado ODS tem entre suas metas (i) acabar com

todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda
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parte e (ii) garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade

de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão

na vida política, econômica e pública e (iii) empoderar e promover a inclusão

social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo,

deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra.

Nesse contexto, o projeto busca criar ambiente de diálogo sobre

a importância dos estudantes adquirirem autonomia sobre o seu

desenvolvimento, fomentando a participação na vida pública, especialmente

no campo da tomada de decisões públicas, tendo em vista que é uma

medida-chave para o empoderamento das mulheres e uma estratégia de

promoção da igualdade de gênero, bem como o empoderamento de todos os

interessados na temática.

3 OBJETIVOS

O III Curso de Formação de Liderança Feminina - LiderA tem

como objetivo principal a formação cidadã dos estudantes das diversas

Instituições de Ensino espalhadas pelo país.

Seus objetivos secundários são:

. Despertar aos estudantes capacidade reflexiva autônoma e

argumentação crítica;

. Plantar e disseminar sementes para incentivar a formação de

lideranças femininas;

. Debater sobre a importância da participação dos jovens na vida

pública;

. Apresentar o IDP como um corpo institucional altamente

qualificado.

4 CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

O III Curso de Formação de Liderança Feminina - LiderA tem

como principal objetivo a formação cidadã dos estudantes.

O curso é estruturado tendo como eixos temáticos: A
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comunicação não-violenta em espaços virtuais; Lei de Proteção de Dados

Pessoais (LGPD) e privacidade nas redes sociais; Saúde Mental, Gênero,

violência e subjetividade; Saneamento básico e a questão de gênero; Gênero,

Raça e Conflitos Fundiários; Construção de Diálogos e Oficina de Podcast.

Os temas serão abordados dentro de um ambiente que estimule

o diálogo e reflexões das estudantes, possibilitando o desenvolvimento crítico

do conhecimento técnico-científico.

5 COORDENAÇÃO

A Coordenação-Geral do curso é realizada pela Profa. Janete

Ricken Lopes de Barros, docente responsável pelo Centro de Pesquisa -

CEPES, da Escola de Direito e Administração Pública do IDP em conjunto com

a professora Marilda Silveira, coordenadora do LiderA do Observatório Eleitoral

do IDP (Grupo de pesquisa sobre Liderança Feminina na Política).

6 O CURSO

O III Curso de Formação de Liderança Feminina - LiderA tem como

programa a realização de encontros virtuais aos sábados no período matutino

(9h às 12h, com intervalo de dez minutos), no decorrer do primeiro semestre

de 2021 previstos as seguintes datas e temas:

1º encontro: Dia 10/04

1º bloco (9h às 10h20min) – A comunicação não-violenta em espaços virtuais
Comunicação não-violenta como via para uma construção de diálogos,
empatia e conexão

2º bloco (10h30min às 12h) – Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e
privacidade nas redes sociais

2º encontro: Dia 24/04
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1º bloco (9h às 10h20min) –Psicologia da moda e identidade – Identidade de
gênero tem relação com o papel social de gênero? - Prof Dra. Jaqueline
Gomes de Jesus (IFRJ)

2º bloco (10h30min às 12h) – Saúde Mental, Gênero, violência e
subjetividade-Dispositivo de Gênero – Profa. Dra. Valeska Zanello (UNB)

3º encontro: Dia 08/05

1º bloco (9h às 10h20min) – Saneamento básico e a questão de gênero –
Profa. Me. Bárbarah Brenda Silva

2º bloco (10h30min às 12h) - Gênero, Raça e Conflitos Fundiários

4º encontro (9:00 às 12h) Dia 22/05  – Construção de Diálogos

1º bloco (9h às 10h20min) – Militância identitária, o que é e qual a sua
importância?

2º bloco (10h30min às 12h) É possível construir pontes dialógicas?

5° encontro (09:00 às 12h) Dia 29/05 - Oficina de Podcast – Profa. Caroline
Alves Campos

Horário das aulas: sábados de 9h às 12h

*programação sujeita a alteração sem aviso prévio em casos de

indisponibilidade de agenda das professoras convidadas.

Cada aula será conduzida por um dos grandes nomes do quadro de

docentes do IDP e/ou convidados, entre profissionais destacados, mestres e

doutores, das mais diversas áreas de formação a serem exploradas, que

conduzirá a aula em conformidade com a temática escolhida, utilizando-se de

estratégias metodológicas lúdicas e de linguagem acessível aos estudantes de

ensino médio ou recém-egresso do Ensino Médio.

A comunicação entre os estudantes e a coordenação do curso será

realizada virtualmente, via correio eletrônico e através de aplicativos de

mensagem instantânea, caso um grupo venha a ser criado pela coordenação

do curso.
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7 PÚBLICO-ALVO

Estudantes do Ensino Médio ou recém-egressos do Ensino Médio
das diversas Instituições de Ensino do Brasil.

Considerando o limite de vagas e o escopo do projeto, caso as
inscrições sejam superiores ao número de vagas, será dada
preferência às alunas inscritas.

8 PERÍODO E PERIODICIDADE

O curso é disponibilizado semestralmente e neste semestre ocorrerá

aos sábados, das 9h às 12h. O mesmo é composto ordinariamente de até 05

(cinco) encontros, sujeito a possíveis alterações.

9 METODOLOGIA

As aulas das disciplinas são, em princípio, expositivas. Os professores

têm à sua disposição o auxílio da equipe do IDP para utilização dos recursos

que acharem necessários e estiverem disponíveis de acordo com a plataforma

virtual previamente estabelecida.

10 CRITÉRIO DE SELEÇÃO

O III Curso de Formação de Liderança Feminina - LiderA
disponibiliza aproximadamente 400 (quatrocentas) vagas, mediante inscrição

prévia através de formulário a ser preenchido no próprio site no ato da

inscrição.

11 CONTROLE DE FREQUÊNCIA

A frequência mínima exigida é de 75% (setenta e cinco por cento)

das aulas, o equivalente ao comparecimento em pelo menos 04 (quatro)

encontros virtuais.
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12 CERTIFICAÇÃO

Será conferido certificado de participação em atividade

extracurricular.

Razão Social: Instituto Brasileiro de Ensino,
Desenvolvimento e Pesquisa - IDP
CNPJ: 02.474.172/0001-22 (cadastrado no
SICAF)
Endereço: SGAS 607, Módulo 49, Via L2 Sul, Asa Sul -
Brasília/DF
CEP: 70200-670
Tele/Fax: (61) 3535.6565
E-mail: idp@idp.edu.br
Site: www.idp.edu.br
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